
Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -1- GRIENDCULTUUR IN LANGBROEK VAN 1900 TOT 1950 (1) Inleiding.Nog niet zo heel lang geleden waren in Langbroek vele velden metgriend bezet. Griend is wilgenhakhout. Als men een veld griend wildeaanleggen moest eerst de grond gezonken worden, dat wil zeggen dat degrond gekeerd moest worden tot zo'n vijftig centimeter diep. De stek-ken kwamen van pootlatten. Pootlatten waren wilgentakken. De stekkenvan ongeveer zestig centimeter werden in de grond gestoken en het jaardaarop kon de eerste teen gesneden worden. Dit was de pinteen. Daarnakon men het gewas naar verkiezing een drie a vier jaar laten staan.Deed men het laatste dan werd gesproken van hakgriend. Deze variantkwam vooral in de Biesbosch voor. De stokken werden vooral gebruikt omer hoepels van te maken. Sneed men elk jaar de

tenen af dan sprak menvan snijteen. In Langbroek werd dit voornamelijk geteeld. De tenenwerden gebruikt voor de mandenindustrie. Dan was er nog een laatstevariant en die heette bindteen. Hier werd niet veel van geteeld, maarhet was een kostbaar produkt wat vooral gebruikt werd in Boskoop en inDuitsland om druivenranken op te binden. Een griend bleef vijftien tottwintig jaar rendabel, daarna moest het veld gerooid worden. Het dorp.Langbroek ligt tussen Doorn en Wijk bij Duurstede. Tussen 1900 en1950 woonden er tussen de 1300 en 1600 inwoners. Het dorp bestaat uittwee delen, Overlangbroek en Neerlangbroek. Neerlangbroek is Jietgrootst, hier staan het gemeentehuis, de secretarie, een school en deNederlands Hervormde Kerk. Overlangbroek ligt vijf kilometer verderlangs de Langbroekerwetering, is veel kleiner maar heeft ook eenschool en een

kerk. Langs de wetering lagen landgoederen waarvan deeigenaren (meestal van adel) op de ridderhofsteden woonden. Dezehadden onder andere de namen Weerdesteijn, Hinderstein, Rodestein,Groenestein, Sandenburg en Walenburg.Halverwege Over- en Neerlangbroekligt de Stenen Brug. Hier is de kruising van de Langbroekerweteringmet de Wijkerweg. Langs de Wijkerweg ligt een buurtschap. De mensendie daar woonden waren voornamelijk landarbeiders. Zij woonden er inde vorige eeuw ook al. K. Verrips-Rouken, die het dorp tussen 1870 en1920 bestudeert zegt het volgende:&quot;Daar aan de Stenen Brug, woonde de armste bevolkingsgroep: daglo-ners, voerlui, een vilder, een bakker en enkele weduwes die eenwinkeltje dreven.&quot; (2)









Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 Vaak werd voor dezelfde persoon griend gesneden. &quot;Je had ook mensen die altijd bij dezelfde baas waren. De Thijsse-lingen in Overlangbroek voor de van Schuppes en je had hier deVossen en die werkten altijd voor de graaf van Lynden van Sanden-burg. Die mensen hadden grote gezinnen die hadden al vijf of zeskinderen van d'r eigen maar omdat het zoveel grienden waren namen zeook nog wel een ander mee. Kijk, dan mocht ik ook wel eens mee.&quot; (4)Ook voor de aanleg van griend was vakmanschap vereist. Vos: &quot;Wij konden het netst griend poten van allemaal. En dat wist ieder-een. Je kon d'r een kogel doorheen schieten, zo recht stonden ze.Als je tegen de weg aan aan het poten was stonden alle mensen tekijken. We konden het buitengewoon goed. Maar het was nat en koudhoor, om te poten. Ik geloof dat er een

keer zes hectare was en datdaar zeker dertig of veertig mensen aan het zinken waren en dankwamen wij erachter aan om te poten. Altijd recht naar beneden in degrond steken en meteen afsnijden, er bleef tien centimeter boven degrond. Je moest er wel een duizend of wat poten. En dan de kettingverplaatsen moest je ook kunnen. Alles werd langs een ketting aange-legd, dan wist je hoeveel schakels verder er weer een stek moestkomen. Met een touw kun je niet werken, met regen is die lang en alshet droog is is die kort.&quot; (5)Vrijwel alle fruitpercelen in Langbroek waren ontstaan als griendboom-gaard. Tussen de pas aangelegde hoogstamvruchtbomen werd griend gepootom de eerste tien, twaalf jaar te overbruggen. Na zes of zeven jaarwerden de eerste struiken rond de stammen gerooid. Die ring werdsteeds groter, dit werd het plein genoemd. (6)Het werk was zwaar.

&quot;Vermoeiend, de hele dag moest je op je kop staan. Het was slechtvoor je rug maar niemand die zich daar zorgen om maakte. Nee, door-buigen. En nette bossen maken.&quot; (5)De teensnijders hadden bijna altijd een natte linkerarm, zodat diemensen ook veel last van reumatiek hadden. Maar als het betaald konworden kocht men een teenkiel, die was van steviger stof zodat hijminder snel doornat was. Weer later kwamen er kielen met een lerenstuk op de linkerarm. Alles was snel versleten. &quot;Als de mouwen niet lang genoeg waren dan waren je polsen ook snel kapot. En als je mouw kapot ging, ging je vel eronder ook weer kapot.&quot; (5) Iedereen had klompen aan. Met dit werk werd, net als andere landarbei- dersklussen, weinig verdiend. Het dieptepunt van de verdiensten was in de crisisjaren toen men met moeite negen of tien gulden per week kon



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -6- verdienen. De Bruijn wist nog een rijmpje dat de situatie in Langbroek aardig weergaf: Langbroek, die schrale hoek Daar wonen niets als edellui en bedellui Ridders en broodbidders 't zijn er niks als kastelen en nesten en Sterkenburg is nog het beste. &quot;Maar wij zeiden altijd Stenen Brug omdat wij daar vandaan kwamen.Iedereen had hetzelfde in die tijd: niks.&quot; (4) De Bruijn fietste eindjaren dertig naar Eindhoven om daar met klussen achttien gulden perweek te verdienen. Het gereedschap moesten de arbeiders zelf kopen,evenals hun werkkleding. &quot;Een goede spa kostte een rijksdaalder. Je sloeg je voor je hoofdals het zover was dat je een nieuwe moest kopen.... Toen kostte eennieuwe mesjisserse (manchester) broek, dat was het beste wat er was,die kon je in Leersum laten maken, en die kostte vijf gulden en alsje nu een slechte mesjisserse broek

koopt ben je honderd guldenkwijt.&quot; (A)Klompen kostten een paar kwartjes per paar. Klompen van wilgenhoutwaren vijf cent duurder, maar ze waren wel beter. &quot;Je kon zien dat het wilgen klompen waren door er water op te doen,dan kwamen er blaasjes op&quot; (5)Het werk werd verricht in accoordloon, per bos kregen de snijdersacht of negen cent. Maar als je op een dag veertig bossen sneed konhet zijn dat er de volgende dag niet gewerkt kon worden vanwege hetweer. Meestal werd er niet meer dan twee of drie dagen per weekgewerkt. Als het vroor werd er helemaal niets verdiend. Als de pinteengesneden moest worden kreeg men meer betaald. Maar dan liep iedereenin de modder. Vos:&quot;De modder was zo dik dat ik er wel in vast stond en dat je allesmoest doen om niet te vallen. Je kon je benen niet verzetten. Hetzou beter gaan als er vorst was maar dan kon je geen tenen snijden.Dan

ging het mes kapot en ze sneden niet goed ook. En met sneeuw ookniet, want dan kon je ze niet zien.&quot; (5)Zomers kon de klei weer zo droog zijn dat je een stok tussen de scheu-ren weg kon steken. Dit was wel weer goed voor de doorluchting. De bossen moesten precies tachtig centimeter in omvang zijn, vijf-tien centimeter van de onderkant af. Het teentje dat de bossen bijelkaar bond moest goed strak zitten en toch tachtig centimeter zijn.Er kon wel voor zestig centimeter in gedaan worden, maar er werd



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -7- regelmatig gekeurd door de koper. Hij wilde korting als de bossen nietdik genoeg waren. Vos: &quot;...maar omdat ze ons kenden hoefden ze niet terug te kome^n want zekregen altijd goed de maat. Je kon wel een handje minder doen maardan kwamen ze nooit meer terug, dus als ze een goeie maat haddenkwamen ze vaker kopen. Dus wij hadden nooit dat ze afgekeurd werden,maar het gebeurde wel bij anderen hoor. En dan had je heisa. En daarhadden die mensen gelijk in dat ze de maat wilden hebben.&quot; (5)Ook Tuinzing zei dat nergens zulke goedgevulde fraaie maatbossen tevinden waren als in Langbroek. (6) Vos liet mij zien hoe die tachtigcentimeter bepaald werden. Van een teen werd een lus gemaakt. Bijtachtig centimeter werd een stukje van de bast gekrabd. Als de lus danom de gehakte bos teen ging wist men precies tot waar de

lus aange-trokken moest worden. Vroeger werden de bossen afgevoerd door deLangbroekerwetering. Nadat het Amsterdam-Rijnkanaal rond 1930 werdaangelegd kwam het water in de wetering veel lager te staan. Daarnawerden de bossen vervoerd met karren en weer later met auto's. Debossen gingen meestal naar IJsselstein waar de handel zat. Daar werdende tenen geschild. Vos wist van die mensen dat hun handen altijd kapotwaren. Veel mensen langs de Wijkerweg hadden zelf een stukje grond waaropzij gele of rode bindteen teelden. Ook de ouders van de Bruijn en Voshadden een perceeltje en Vos heeft nog steeds twee percelen. Die staaner al 32 jaar maar hij mag ze niet rooien zonder er weer nieuwe griendte zetten. Dat loont de moeite niet en daarom laat hij het staan.Meestal liepen in die perceeltjes bij de mensen achter het huis kippendie ze schoon hielden met hun

gekrabbel. De bindteen was een kostbaarartikel. De handelaren waren bereid om slechts een paar bossen tekopen. De gele bindteen ging naar Boskoop en de rode ging naar Duits-land om de druiven op te binden. In oktober werd de bindteen alverkocht. Tuinzing vertelde dat als het blad er dan nog niet helemaalaf was, de handelaar ervoor moest zorgen dat dat snel gebeurde. Andersging het hout broeien en werd het zwart. Het was dan nog goed bruik-baar, maar het oog was eraf. De arbeiders hadden er een hekel aan omde bindteen te snijden. In de herfst werd ook het fruit geplukt. Dehandelaar had dan snel die teen nodig, en dan moesten de arbeiders,die liever droog op de ladder stonden, nog snel even nat worden in hetgriend, dat in deze tijd van het jaar nog lang nat bleef van de dauw. Begin december was de verkoping van mandenteen. De kopers haddenvan te voren een

verkoopboekje gekregen met daarin de percelen waarvande tenen te koop werden aangeboden. Zij kwamen die percelen inspecte-





Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -9- Rfb: De heer Tuinzing, eig. S. Bierens de Haan, Utrecht. hij het. Hij ging porties wegen en elk stukje grond kreeg meerbemesting. En dan kon Je het verschil zien, die leverde zoveel op endie zoveel. Dan moesten die bossen gewogen worden en dat ging zosecuur dat als de wind ook maar een beetje beweging gaf dan was hetophouden, meteen. Absoluut. Zo secuur, zoiets heb je nog nooit ge-zien. Hij duikelde allerlei soorten op voor zijn proefveld.&quot; (5)Doordat men nu steeds meer geselecteerd poothout ging gebruiken stegenook de kosten voor de onkruid- en insektenbestrijding. Nu het gewasniet meer sterk gemengd was steeg de kwetsbaarheid. Het aan de manbrengen van bestrijdingsmiddelen was echter niet eenvoudig. De werkverschaffing.Uit het gemeenteverslag van 1899 bleek dat de gemeente Langbroekgeen werkverschaffing had.

Ook in 1931 nog niet. Het blijkt uit eenbrief van burgemeester W.F. van Beeck Calkoen aan Gedeputeerde Statenvan Utrecht in november van dit jaar dat &quot;...omtrent de werkverschaf-fing aan werkloozen in deze gemeente geen bepaalde regeling bestaat.&quot;Er werd wel gekeken wie kostwinner was. &quot;Deze personen worden dan zoo mogelijk te werk gesteld bij verschil-lende van wegen de gemeente bij wijze van werkverschaffing uit tevoeren werkzaamheden, als het omleggen van slooten langs den Lang-broekerdijk (...) bedoelde werkzaamheden geschieden gedeeltelijk











Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -14- Naar aanleiding van een verzoek van G.W.E. Kronenburg in 1938schreef de gemeentesecretaris:&quot;...dat deze gemeente sinds juni 1937 geen gronden meer in werkver-schaffing heeft doen omspitten. Na de verkoopingen van hout enteenen vonden de arbeiders de laatste jaren gewoonlijk van beginDecember tot begin April voor het meerendeel werk in het vrijebedrijf, zoo dat dan slechts een klein groepje voor werkverschaffingin aanmerking zou komen. In den afgeloopen winter heeft een en andergeleid tot het uitvoeren van spitwerk in het vrije bedrijf. Hierdooris vrije plaatsing van een groot aantal arbeiders waarvan velen nietvoor werkverschaffing in aanmerking komen, gelijktijdig mogelijk,hetgeen de kosten lager doet zijn dan bij uitvoering in werkver-schaffing met een kleine groep. Ik vermoed dat ook in den koomendenwinter slechts een klein groepje beschikbaar zal zijn.

Daarbij komt,dat de gemeente geen subsidie meer ontvangt uit het werkloosheids-subsidiefonds, zoodat een eventueel gemeentelijke subsidie waar-schijnlijk niet hoger dan een derde der loonen zou kunnen bedragen.De kans op uitvoering in werkverschaffing lijkt mij dus niet groot.Ik geef u in overweging, het werk in het vrije bedrijf te doenuitvoeren, in deze of volgende maand, daar hiervoor nu een groteraantal arbeiders beschikbaar is dan in December en volgende maandenhet geval zal zijn.&quot; (9) De periode na de werkverschaffing.De teelt van snijgriend was langer rendabel dan die van hakgriend.De landelijke ontwikkeling van het griendareaal was anders dan deLandelijke. Na 192A zet landelijk een daling in, terwijl in Langbroekherstel is waar te nemen. De export van teen- en mandenwerk werdgroter in de periode 1924-1930 en de export van tenen, twijgen enrijshout was ook redelijk groot. Bovendien ontstond

vanaf die periodede behoefte aan schilbare tenen. Toen in de crisisjaren het landelijkareaal (dat voor 90% uit hakgriend bestond) daalde, bleef het areaalin Langbroek vrijwel gelijk. De vraag naar schilbare teen bleef be-staan omdat de import van teen aan banden was gelegd. Na 1938 zetteeen daling in. De periode van werkverschaffing was voorbij en daarmeeook de gelegenheid om voor weinig geld een veld met griend te latenaanleggen of een bos om te zetten in griend. In het eerste jaar van deTweede Wereldoorlog stabiliseerde het aantal hectaren. Helaas heb ikgeen gegevens van de daarop volgende jaren, maar omdat men zich met deteelt van snijgriend makkelijker op de vraag kon richten dan met deteelt van hakgriend, denk ik dat het aantal hectaren gedurende de



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -15- oorlog en de periode erna tot ongeveer 1948 gelijk is gebleven endaarna snel daalde omdat de vraag naar manden en dus naar tenen snelafnam. In de oorlog was snijteen een gewild artikel. Er is niet veel bekendover de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van Cootendaarover: &quot;In de oorlog bleef alles vrij normaal door functioneren, het enigeverschil was dat voor de oorlog de eerste auto's kwamen. Dat vielweg en men ging weer de schuiten gebruiken. Dat had ik alleen alsklein jochie gezien.&quot; (10)Vos echter: &quot;Tijdens de oorlog zat iedereen thuis. Het teensnijden had niet veelbetekenis. Als je durfde ging je teen snijden, je mocht niet op deweg. Die Rost van Tonninge zat hier bij een boer. Nee, die Duitsershoefden niet zo nodig teen te hebben in de oorlogstijd. Het kon hierook niet weggehaald worden want alle

auto's en karren met paardenwaren door de Duitsers ingepikt. Misschien dat in de eerste tweejaar nog teen aan de Duitsers werd geleverd, maar in de laatstejaren durfde je niet meer buiten te komen. Ze lieten het wel door-groeien.&quot; (5)Van Cooten zei verder nog dat hij van horen zeggen had dat er granaat-mandjes van werden gemaakt en dat het daarom goed verkoopbaar was. Hetwas zelfs zo dat ze op Sandenburg vrijstellingsbewijzen kregen voordiegenen die ze hakken moesten. Dat was waarschijnlijk wat Vos bedoel-de toen hij zei dat je de weg niet op mocht. Verder zei van Cooten dat&quot;aan het eind van de oorlog er wel wrijving kon ontstaan omdat jevoor de Wehrmacht werkte. Ze maakten toen ook van die grote mattenvoor Soesterberg om vliegtuigen mee af te dekken. Dit werd nietaltijd in dank afgenomen.&quot; (10)Hij kon zich vaag herinneren dat aan het eind van

de oorlog hetBedrijfschap voor Griend en Riet onder dwang van de Duitsers een claimlegde op bepaalde percelen, zodat de tenen die daarop stonden nietverkocht konden worden of alleen aan bepaalde personen. Na de oorlog ging het minder goed met de griendteelt in Langbroek,maar &quot;ook al werd het moeilijk, toch hebben griend en hakhout het in het Langbroekse het langst volgehouden. Men kreeg er nog een behoorlijke prijs voor.&quot; (10) Op Sandenburg waren veel percelen bezet met het Amerikaantje, een bij uitstek voor de mandenmaker!j geschikte teen. Toen de mandenmaker!j wegviel waren dat de eerste percelen die verdwenen. Die grienden waren



Tussen Rijn en Lek 1988 2. - Dl.22 2 -16- toen ook al weer vijftien tot twintig jaar oud, ervan uitgaande datSandenburg als eerste veel velden met het Amerikaantje liet aanleggenin de jaren '30. Voor landarbeiders was de verrassing niet zo groot,het ging geleidelijk. Behalve dat de verdiensten in de grienden weg-vielen was de vraag naar grasmaaiers en oogsters ook teruggelopen.Alles werd gemechaniseerd. Toch trok men niet weg uit Langbroek. Demeesten gingen naar &quot;de kabel&quot; in de Bilt. Er was genoeg te doen in dena-oorlogse jaren. Er moesten electriciteitskabels, telefoonkabels enwaterleidingen aangelegd worden. Broekhuizen en Barten, twee mensenuit de griend, begonnen met een aannemersbedrijf. Anderen bleven werkvinden in de grienden, zoals Vos die tot tien jaar geleden heeftgewerkt. Met zijn eigen percelen gaat het niet zo goed, het loont nietmeer en zelf kan hij ze niet meer bewerken,

schoonhouden en de tenenervan snijden. &quot;Er is niemand meer in de gemeente die dat wil doen,bovendien kunnen ze het niet.&quot; (5) Utrecht, 5. Bierens de Haan.Noten 1. Dit artikel is een bewerkt onderdeel van de doctoraalscriptie 'Desociaal-economische ontwikkelingen van de griendcultuur in Neder-land van 1900-1950' door S. Bierens de Haan. 2. Verrrips-Rouken, K. Lokale elites en beschavingsoffensieven,Wageningen, 1984, p. 2. 3. Aa, A.J. van der, Aardijkskundig woordenboek der Nederlanden,Zaltbommel, 1839-1851. A. Gesprek met Ch. de Bruijn, 25-8-1987. 5. Gesprek met J.A. Vos, 29-10-1987. 6. Gesprek met W.D.J. Tuinzing, 23-6-1987. 7. Tuinzing, W.D.J., Griendhout en ander hakhout in &quot;Mededelingen vanhet Nederlands Openluchtmuseum&quot; 2 (1978) p. 59-60. 8. Verkoopboekje 192A, gemeentearchief Langbroek. 9. Map Werkverschaffing gemeentearchief Langbroek.10. Gesprek met

W. van Cooten, 25-8-1987. Niet in de noten aangehaalde literatuur en geraadpleegde archieven: 1. Landgoed &quot;Sandenburg&quot; Kweek- en vermcerderingsbedrijf van geselec-teerd poothout voor Snij- en Hakgrienden. z.p., 1938. 2. Verslag over de landbouw in Nederland. 1895-1950. 3.  gemeentearchief Langbroek, Gemeenteverslagen, Langbroek 1899-1929 4. Ibidem, Verslagen van de Landbouw, Langbroek 1918-1930, 1933-1941


